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i*

J egyzetek!
* Ingyenes előadások előtt áll.
** Oly előadásokat jelez, melyekért a rendesnél magasabb tandíj jár.
f Oly előadások, melyeknél nincs tandíjmentesség.
A mely tantárgy semmi jegygyei sincs jelölve, azért az egyszerű tandíj
fizetendő.
Az előadási nyelv ezen tudomány-egyetem minden karában magyar.
Az egyetemi könyvtár használatára nézve az utasítást az illető helyre
függesztendő értesítések adják.
Az egyes intézetek látogatására és használatára nézve 1. a tanrendet.

I. A jog- és államtudományi karban.
1. Egyetemes európai jogtörténet. Hét. 5 óra, hétfőn, szerdán d. e.
8 —10 és csütörtökön d. e. 8—9 óráig. Dr. Óvári Kelemen ny.
r. tanár az I. tanteremben.
2. Magyar jogtörténet. Hét. 3 óra, kedden d. e. 8—10, és pénteken
d. e. 8 —9 óráig. Ugyanaz, ugyanott.
3. Római magánjog (a család- és örökösödési jog kivételével.) Hét.
8 óra, szombat kivételével naponként d. u. 4—5, és hétfőn,
szerdán és csütörtökön d. e. 10—11 óráig. Dr. Farkas Lajos
ny. r. tanár, az I. tanteremben.
4. Bölcseleti jogtan. Hét. 5 óra, szombat kivételével naponként d. e.
9—10 óráig. (Helyettesítve) a II. tanteremben.
5. Tételes nemzetközi jog. Hét. 3 óra, hétfőn, kedden és szerdán d. u.
6 —7 óráig. (Helyettesítve) a II. tanteremben.
6. Nemzetgazdaságtan. Hét. 5 óra, szombat kivételével naponként d.
e. 10—11 óráig. Dr. Bérde Áron ny. r. tanár, a II. tanteremben.
7. Pénzügytan. Hét. 4 óra, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön
d. e. 11— 12 óráig. Ugyanaz, ugyanott.
-8. Államhiteliigy. Hét. 1 óra, Pénteken d. e. 11—12 óráig. Ugyanaz,
ugyanott.
9. Magyar közjog. Hét. 5 óra, hétfőn déli 12— 1, és hétfőn, kedden
0. u. 4_G óráig. Dr. Litulner Gusztáv ny. r, tanár a II. tan
teremben.
10. Magyar magánjog. Hét. 5 óra, szombat kivételével naponként
d. e. 8—9 órá'g. Dr. Kolosvári Sándor ny. r. tanár, a II. tan
teremben.
11. A magyar protestáns egyházak alkotmámj-szervezete. Hét. 2 óra
hétfőn és pénteken déli 12 —1 óráig. Ugyanaz, a III. tante
remben.
12. *A hazai magánjog kútfőinek használata gyakorlati szempontból.
Hét. 1 óra, szerdán déli 12—1 óráig. Ugyanaz, ugyanott.
13. Ausztriai magánjog (tekintettel az erdélyi részekben való érvé
nyére. Kötelmi jog.) Hét. 5 óra, szombat kivételével naponként
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14.

15.

1G.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

cl. e. 9—10 óráig. I)r. llaller Károly ny. r. tanár, a IV. tante
remben.
Magyar polgári törvénykezési jog (folytatás). Hét. 5 óra, szombat
kivételével naponként cl. e. 10—11 óráig. Dr. Nagy Férencz ny.
r. tanár, a IV. tanteremben.
Kereskedelmi és váltójog. (Értékpapírok tana, különösen váltójog).
Hét. 5 óra, szombat kivételével naponként d, e. 11 —12 óráig.
Ugyanaz, ugyanott.
Büntető jog (anyagi rész folytatása és az alaki rész, tekintettel
az újabb codificatiókra). Hét. 5 óra, szombat kivételével napon
ként d. u. 4—5 óráig. Dr. Groisz Gusztáv ny. r. tanár, a IV.
tanteremben.
Magyarország statisztikája. Hét. 4 óra, kedden, szerdán, csütör
tökön d. e. 8—9, és kedden d. u. 3—4 óráig. I)r. Vályi Gábor
ny. r. tanár, a III. tanteremben.
*Közlekedési eszközeink és külkereskedelmünk. Hét. 1 óra, csütör
tökön d. u. 3—4 óráig. Ugyanaz, ugyanott.'
Közigazgatástan. Hét 5 óra, szombat kivételével naponként d. e.
9—10 óráig. Dr. Concha Győző ny. r. tanár, a III. tante
remben.
Egyházjog, különös tekintettel a magyar egyház viszonyaira. Hét5 óra, szombat kivételével naponként d. e. 10— 11 óráig. Dr.
Csiky Viktor ny. r. tanár, a III. tanteremben.
Ilübérjog. Hét. 2 óra, csütörtök és pénteken d. e. 9— 10 óráig.
Ugyanaz, az I. tanteremben.
Magyar közigazgatási jog. Hét. 4. óra, szerdán és csütörtökön d
u. 4—G óráig. Dr. Lindner Gusztáv ny. r. tanár, a III. tante
remben.
Magyar pénzügyi jog. Hét. 4 óra, ugyanaz, szerdán és pénteken
d.e. 11 —12 óráig az I. tanteremben, és pénteken cl. u. 4—6-ig,
a III. tanteremben.
Római család- és örökösödési jog. Hét. 3 óra, kedden és pénteken
d. e. 10— 11, és szerdán 11 — 12 óráig. Dr. Kiss Mór ny. rk. ta
nár, az I. tanteremben.

25. Római magánjogi praktikum. (Az előadó tanár kézikönyve szerint.)
Hét. 1 óra, hétfőn d. e. 11 — 12 óráig. Ugyanaz, ugyanott.
2G. Magánjogi praktikum. Ausztriai magánjog. Hét. 2 óra, hétfőn és
pénteken déli 12— 1 óráig. Dr. Zsögöd Benő ny. rk. tanár, a IV
tanteremben.
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27. A magánjogi viszonyok oltalmáról. Ausztriai magánjog. I let. 3
óra, kedden, szerdán, csütörtökön déli 12— 1 óráig. Ugyanaz,
ugyanott.
28. A magyar egyház zsinatai. Hét. 1 óra, szerdán d. u. 3—4 óráig.
Dr. Salzhauer János ny. rk. tanár, a IV. tanteremben.
29. Az egykori kiegészítő részeknek Magyarországhoz való közjogi vi
szonya. Hét. 2 óra, kedden és csütörtökön déli 12— 1 óráig.
Dr. Szabó Gyula magántanár, a II. tanteremben.
30. Törvényszéki orvostan, joghallgatók számára, mutatványokkal. Hét.
2 óra, szombat d. e. 9 — 10, és hétfőn d. u. 3—4 óráig. Dr.
Belky János orvoskari ny. r. tanár. Egyetemi épület I. emelet,
2. ajtó.
31. f** Államszámviteltan. Hét. 3 óra, hétfőn, szerdán és pénteken
d. u. 2—3 óráig. Ruzitska Béla nyug. p. ü. tanácsos, előadó, a
III. tanteremben.

II. Az orvostudományi karban.
1. Leiró honcztan. Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e. 10— 11-ig.
Dr. Davida Leó ny. r. tanár, a Lyceumban levő boncz\ inté
zetben.
2. Gyakorlati honcztan. Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. u. 4 - 5-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
3. Tájboncztan. Hét. 3 óra, csütörtökön, pénteken d. u. l/,28 -4-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
4. Kísérleti élettan és szövettan. Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e.
9— 10-ig. Dr. Klug Nándor ny. r. tanár, az élet- és szövettani
intézetben.
5. Élet- és szövettani gyakorlatok. Hétfőtől—péntekig a délelőtti
órákban, heti öt órai dijért. Ugyanaz, ugyanott.
6. Élet- és szövettani önálló dolgozatok. Hétfőtől—szombatig egész
napon át, heti öt órai dijért. Ugyanaz, ugyanott.
7. Rendszeres kórboncztan. Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. u. 3—
4-ig. Dr. Genersieh Antal ny. r. tanár, egyetemi épület II. em.
4-ik ajtó.
8. Kórboncztani gyakorlatok. Hét. 3 óra, hétfőn, szerdán és pénte
ken d. e. 11 —12 ig. Ugyanaz, a Károlina-kórház bonczhelyiségében.
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9. Kórszövettani gyakorlatok. Hét. 3 óra, kedden és csütörtökön d.
e. 11—121/2-ig. Ugyanaz, egyetemi épület II. em. 4 ;ik ajtó.
10. **Mutatványos előadások a kórboncztanból. Hét. 2 óra, szombaton
d. e. 10—12-ig. Ugyanaz, ugyanott, 3 órai díjért.
11. *A torzokról. Hét. 1 óra, kedden d. u. 5 -6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
12. Gyógyszerhatástan. Hét. 5 óra, kedden és csütörtökön d. u. 5 —
7-ig és szerdán 12—1-ig. Dr. Bókái Árpád ny. r. tanár, az ált.
kór- és gyógyszertani intézetben.
13. Méregtan. (Légnemű mérgek). Hét. 1 óra, szombaton délelőtt 8 —
9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. Vényszerkesztéstan és vényírási gyakorlatok. Hét. 2 óra, vasárnap
d. e. 9—11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
15. Gyógyszerészet története s a gyógyszerészet törvényei. Hét. 2 óra,
pénteken és szombaton 12— 1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
16. Dolgozdai gyakorlatok a gyógyszertan s kísérleti kórtan köréből.
A nap világos óráiban. Heti 5 órai díjért. Ugyanaz, ugyanott.
17. *Méregtani kísérletek. (Légnemű mérgek). Hét. 1 óra, Szombaton
d. e. 9 —10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
18. Belgyógyászat. Hét. 10 óra, hétfőtől—péntekig (bezárólag) d. e.
7— 9-ig. Dr. Purjesz Zsigmond ny. r. tanár, a Károlina-kórházban.
19. *Belgyógyászat válogatott fejezetei. Hét. 2 óra, szombaton d. e.
8— 10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
20. Különös sebészi kór- és gyógytan. Hét. 10 óra, hétfőtől-péntekig
d, e. 9—-11-ig. Dr. Brandt József ny. r. tanár, a Károlina-kórliázban.
21. Sebészi műszer- és kötszertan. Hét. 5 óra, hétfőn, szerdán d. u.
4—51/2-ig, pénteken 4 —6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
22. Szemészi klinika. Hét. 10 óra, hétfőtől-péntekig 11— 1-ig. Dr.
Szilágyi Ete ny. r. tanár, a szemészeti intézetben.
23. Szemmütéttan. Heti 2 óra. Szombaton d. e. 9— 11-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
24. *Elméleti szülészet bábák számára. Magyar, német és román nyel
ven. Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e 9—10-ig. Dr. Maizner
János ny. r. tanár, a szülőkóroda tantermében.
25. *Gyakorlati szülészet bábák számára. Magyar, német és román
nyelven. Hét. 5 óra, hétfőtől -péntekig d. e. 10—11-ig, továbbá
adandó alkalommal. Ugyanaz, a szülkórodán.
26. Gyakorlati szülészet orvostanhallgatók számára. Hét. 5 óra, hét-
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27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.

főtől—péntekig d. e. 10—11-ig és adandó alkalommal. Ugyanaz,
ugyanott.
Válogatott fejezetek a törvényszéki orvostanból. Hét. 3 óra, hétfőn,
kedden, szerdán d. e. 10—11-ig. Dr. liélky János, ny. r. tanár,
a törvényszéki orvostani intézet tantermében.
Törvényszéki lélektan. Hét. 2 óra, csütörtökön, pénteken d. e.
10— 11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Törvényszéki orvostani gyakorlatok, (orvos-rendőri és törvényszéki
bonczvizsgálatok). Hét. 3 óra, esetről-esetre meghatározandó idő
ben. Ugyanaz, a Iíárolina-kórház boncztermében,
Törvényszéki orvostan joghallgatók számára. (L- jogi kar).
Közegészségtan■ Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e. 9— 10-ig.
Dr. llózsahegyi Aladár ny. r. tanár, a közegészségtani intézetben.
Közegészségtani gyakorlatok. Hét. 5 óra, hétfőtől—péntekig d. e.
10—11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
*Az indiai cholera oktana és grophylajcisa, tekintettel a belügy
miniszteri szabályrendeletre. Hét. 1 óra, hétfőn d. u. G—7-ig.
Ugyanaz, ugyanott,
Dolgozatok a közegészségtani intézetben haladottak számára. Hét.
6 órai dij. Hétfőtől—szombatig egész napon át. Ugyanaz, ugyanott.
Elméleti és kórodai bujakórtan. Hét. 3 óra, hétfőn, csütörtökön és
pénteken d. e. 9 —10-ig. Dr. Géber Ede ny. r. tanár, a Károlinakórház megfelelő koródáján.
Elméleti és gyakorlati himlőoltás. Hét. 1 óra. Később meghatáro
zandó napon és órában. Ugyanaz, ugyanott.
*Egyes fejezetek a börkórtanból. Hét. 1 óra. Később meghatáro
zandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
Méregisme, különös tekintettel a mérgeknek vegyi utón való kimu
tatására. Hét. 3 óra, szerda, csütörtök és péntek d. u. 3—4-ig.
Dr. Ossikovszky József az élet- és kórvegytan ny. r. tanára. Etet
és kórvegytani intézet. (Lyceumi épület.)
Húgyvizsgálat, különös tekintettel a hugyútak bántalmainak kór
isméjére. Hét. 2 óra. Hétfőn, kedden d. u. 3—4-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
Elet- és kórvegytani, valamint méregismei gyakorlatok. Öt órai tan
dij, szombat és vasárnap kivételével naponta. Ugyanaz, ugyanott
Kopogtatás és hallgatódzás, tekintettel a mellkasi szervek bántál
mainak kórisméjére. Hét, 2 óra, kedden, szerdán d. u. 2—3-ig
Dr. Büchler Ignácz m. tanár, a belkórodán. Tandijmentesség ér
vényes.
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42. A szülés erőműri akadályairól. Hét. 2 óra, később meghatáro
zandó időben. I)r. lényei Gábor magántanár, a szülkórodán.
43. Sebkezelés és kötszereléstan. Heti 3 óra, később meghatározandó
időben. IJr. Bénél János magántanár, a sebészeti klinikán. Tan
díjmentesség érvényes.
Ur. Bikfalvi Károly, dr. Góth Manó és dr. Iíintz György magán
tanárok ezen félévben nem hirdetnek előadásokat.

III. Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
I. Bölcsészeti előadások.

1. A réyi philosophia története, (folytatás.) Hét. 3 óra, hétfőn d. u.
5 —7-ig és kedden d. u. 6 —7-ig. I)r. Szász Béla ny. r. tanár
a XVI. tanteremben.
2. Erkölcstan, az általános (elméleti) rész. Hét. 4 óra, szerdán és
csütörtökön d. u. G—7-ig és pénteken d. u. 5—7-ig. Uyyanaz,
ugyanott.
3. Gymnasiumi paedayoyia. Hét. 4 óra. hétfőn kedden, csütörtökön
és szombaton d. e. 11 — 12-ig, (márczius 10-től fogva d. e. 7 —
8-ig.) Dr. Felméri Lajos ny. r. tanár, a VIII. tanteremben.
4. *.i középkori eyyetemekről. Hét. 1 óra, pénteken d. e. 11— 12-ig.
Uyyanaz, ugyanott.
II Nyelvészeti előadások.

5. A mayyar szórayozás (folytatás). Hét. 2 óra, szerdán és szomba
ton d. u. 4—5-ig. Dr Szinnyei József ny. rk. tat ár, a Vili.
tanteremben.
G. Fokon nyelvek ismertetése. (Mordvin nyelv — Vogul nyelv.) Hét. 1
óra, pénteken d. u. 4 —5-ig. Uyyanaz, ugyanott.
7. Váloyatott fejezetek a mayyar irodalom történetéből. Hét. 1 óra,
. kedden d. u. 4—5-ig. Uyyanaz, ugyanott.
8. .1 mayyar irodalomtörténet-irás. Hét, 1 óra, szombaton d. u. 5—
G-ig. Uyyanaz, ugyanott.
!). *Nyelvészeti és irodalomtörténeti gyakorlatok. Hét. 2 óra, kedden
és szerdán d. u. 5—6-ig. Uyyanaz, a XVI. tanteremben.
10. K'Gr. Széchenyi István élete és munkái. Hét. 2 óra, később meg
határozandó időben. Dr. Ferenczi Zoltán magántanár, a XV. ta n 
teremben.
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11. A magyar epikai költészet kifejlődése a X lX -ik században. Hét.
2 óra, később meghatározandó időben. Dr. Széchy Károly ma
gántanár a XYI. tanteremben.
12. Görög állami régiségek. Hét 3 óra, hétfőn, kedden és szerdán d.
e. 9—10-ig. Dr. Szamosi János ny. r. tanár, a Vili. tanteremben.
13. Horatius válogatott dalainak értelmezése. Hét. 3 óra, csütörtökön)
pénteken és szombaton d. e. 9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
14. *Mitsaeus Hero és Leander czimü eposáinak értelmezése. Hét. 1
óra, később meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz.
15. *IIomer Odysseaja IX. és X. énekének folytatólagos értelmezése a
tanárképzőben. Hét. 1 óra, később meghatározandó időben és
helyen. Ugyanaz.
16. *Latin irálygyakorlatok. Hét. 1 óra, később meghatározandó időban és helyen. Ugyanaz.
17 Pindaros válogatott ódáinak értelmezése, bevezetésül Pindaros köl
tészetének beható jellemzése. Hét. 4 óra, hétfőn, kedden, szerdán
és csütörtökön d. e. 10— 11-ig. Dr. Hegedűs István ny. r. ta
nár, a Vili. tanteremben.
18. A görög-római szónoklat elmélete (folytatás). Hét. 2 óra, pénte
ken és szombaton d. e. 10—11-ig. Ugyanaz, ugyanott.
19. *Cicero „Orator“-járnak értelmezése latin nyelven, a tanárképzőben.
Hét.. 1 óra, szombaton d. u. 3 —4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
20. * Görög Írásbeli gyakorlatok, Caesar de bello Gall. VI. könyvének
fordítása görög nyelvre a tanáirképzőben. Hét. 1 óra, csütörtökön
d. u. 4 —5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
21 Modern német, irodalomtörténelmi és nyelvgyakorlati conversatorium;
(utóbbi irányban kül. tekintettel az austriacismusra és hungarismusokra). Hét. 3 óra, hétfőn, kedden és szerdán d. u. 2—3-ig.
Dr. Meltzl Hugó ny. r. tanár, a IX. tanteremben.
22. Faust Il-ik része I és 2. actusának commentarius perpetuusa.
(Dramaturgiai gyakorlatokkal; tanárkép, tagoknak ingyen.) Hét.
1 óra, pénteken d. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
23. Edda szövegkritikája és ó-izlandi nyelvgyakorlatok. Hét. 2 óra,
csütörtökön d. u. 2—4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
24 Ulfilas és gát nyelvgyakorlatok. (Tanárkép, tagoknak ingyen.) Hét.
1 óra, csütörtökön d. e. 8—9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
25. *Schopenhauer centennarium alkalmából (1788. febr. 22.) a „Vierfaclie Wurzel des Satzes vöm z g.u kritikai olvasása, (az ed.
princepsből 1813.) (Publice.) Hét. 1 óra, kedden d. e. 8 —9-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
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2(5. A román nyelő és irodalom történelme (uj-kor.) Hét. 3 óra, hét
főn, szerdán és szombaton d. e. 8—9 ig. Moldován Gergely ny.
r. tanár, a XV. tanteremben.
27. A román nyelvtan elemei (folytatás). Hét. 2 óra, hétfőn és szom
baton d. u. 3 —4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
III. Történelmi és földrajzi előadások.

28. A Jagellók és I. Ferdinánd kora (1490 —1564.) Hét 5 óra, hét
főn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken d. u. 3—4-ig. Dr.
Szabó Károly ny. r. tanár, a VIII. tanteremben.
29. II. Leopold és I. Ferencz kora. Hét. 2 óra, hétfőn és csütörtö'
kön d. u. 4 —5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
30. Oklevéltári gyakorlatok (a tanárképzőben.) Hét. 2 óra, kedden és
pénteken d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
3!. Magyarország szellemi műveltségének története 1526—1711-ig. Hét.
2 óra, kedden és pénteken d. e. 8—9-ig. Dr. Vajda Gyula ma
gántanár, a XV. tanteremben.
.
32. A franczia forradalom. Francziaország története XVI. Lajos trónraléptétől a 18. Brumaire-napi államcsínyig (1774—-1799). Hét.
5 óra, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken déli
12—1-ig. Dr. Lánczy Gyula ny. r. tanár, a VIII. tanteremben.
33. A rómaiak történelme a kárthágói hábmiktól kezdve. Hét. 4 óra,
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken d. e. 11 — 12-ig. Dr. Schil
ling Lajos ny. rk. tanár, a VIII. tanteremben.
34. *A görögök történelme a peloponnesusi háború után (folytatás),
Hét. 1 óra, szombaton déli 12— 1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
35. Római magánrégiségek (folytatás). Hét. 3 óra, hétfőn, szerdán és
pénteken d. e. 8—9-ig. Dr. Finály Henrik ny. r. tanár, a XV.
tanteremben.
36. Általános czimertan. Hét. 2 óra, kedden és csütörtökön d. e. 8—
9-ig. Ugyanaz, ugyanott.
37. Európa államainak földrajza. Hét. 5 óra, hétfőn, kedden, szer
dán, pénteken és szombaton d. e. 8—9-ig. Dr. 'Ferner Adolf
ny. r. tanár, a XVI. tanteremben.
IV. A bölcsészeti kar mellett működő magántanitók előadásai.

38. Franczia nyelvtan, kezdők számára, szóbeli és Írásbeli fordilások.
Hét. 2 óra, később meghatározandó időben. 1hírét, József magántanitó, a XV. tanteremben.
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39. Franczia nyelv, halaclottak számára, könnyebb müvek fordítása,
kisebb olvasmányok szabad elbeszélése. Hét. 2 óra, később meg
határozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
40. A franczia irodalom köréből, franczia nyelven való társalgással
(conversation française.) Hét. 2 óra, később meghatározandó idő
ben. Ugyanaz, ugyanott.
41. Angol nyelvtan (folytatás.) Hét. 3 óra, később meghatározandó
időben. Kovács János magántanitó, a XV. tanteremben.
42. Egyes angol írók miiveiből fordítások. Hét. 3 óra, később meg
határozandó időben. Ugyanaz, ugyanott.
43. Szabadkézi rajz. Hét. 2 óra, vasárnap déli 11 — 1-ig. Melka Vincze
magántanitó, a IX. tanteremben.

IV. Mennyiségtan-természettudományi karban.
1. Egészleti számítás (Calculus integrális) alkalmazással a mértanra.
Hét. 5 óra, csütörtök kivételével naponként d. e. 9— 10-ig. I)r.
Martin Lajos ny. r. tanár, a X. tanteremben.
2. Differentialis egyenletek elmélete és Variatio számítás. Hét. 5 óra,
csütörtök kivételével naponként d. e. 10—11-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
3. A z analytikai függvénytan elemei. Hét. 3 óra, hétfőn, szerdán és
pénteken d. e. 11— 12-ig. Dr. Vályi Gyula ny. r. tanár, a X.
tanteremben.
4. Projektív mértan. Hét. 2 óra, kedden és csütörtökön d. e 11 —
12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
5. *A Ilamilton-féle quaterniókról. Hét. 1 óra, szombaton d. e. 11—
12-ig. Ugyanaz, ugyanott.
6. *Elemi mennyiségtaiii gyakorlatok. Hét. 2 óra, szerdán és pénte
ken d. u. 3—4-ig. Ugyanaz, ugyanott.
7. Általános kísérleti természettan, II. rész. (A hang, fény és elektro
mosság). Hét. 5 óra, csütörtök kivételével naponként d. e. 8—9-ig.
Dr. Ábt Antal ny. r. tanár, a természettani intézetben.
8. **Electromagnetismus és diamagnetismus. Hét. 3 óra, csütörtökön
d. e. 8—9-ig, hétfőn d. u. 3—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
9. **Természettani gyakorlatok. Hét. 4 óra, később meghatározandó
időben. Ugyanaz, ugyanott.
A természettani intézet nyitva van hétköznapon 8 órától 1
óráig, délután 3 órától 6 óráig, vasárnap d. e. 9 órától 12 óráig.
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ezen idő alatt az intézet könyvtára is nyitva van. Házi hasz
nálatra csak kettős példányban meglevő könyvek adhatók ki.
A patential elmélet alkalmazása. Hét. 3 óra, hétfőn, szerdán és
pénteken déli 12—1-ig. I)r. Farkas Gyula ny. rk. tanár, a X.
tanteremben.
Mechanika elemei. Hét. 2 óra, kedden és csütörtökön déli 12—1-ig.
Uyyanaz, ugyanott.
*A physika absolut mértékei. (Publicum). Hét. 1 óra, szombaton
déli 12—1-ig. Uyyanaz, ugyanott.
*Tanárképző gyakorlatok. Hét.. 2 óra, szerdán és pénteken d. u.
4 —5-ig. Uyyanaz, ugyanott.
Általános kísérleti vegytan. III. A fémek vegytana. IV. A szénve
gyek vegytana. Hét. 5 óra, hétfőtől péntekig d. e. 11 — 12-ig.
Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanár, az új vegytani intézetben. Muzeumkert.
Minöleges és mennyReges vegyelemzés. Il-ik rész. Gyógyszerészettan hallgatók részére. Hét. 35 óra (Az indexbe 15 órás tárgy
nak Írandó), hétfőtől péntekig d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—(!-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
Minöleges és mennyileges vegyelemzés. 11-ik rész. A tanárképző
iniézet tagjai és orvosnövendékek részére, (Az indexbe 5 órás
tárgynak Írandó), hétfőtől péntekig d. u. 3 —6-ig. Uyyanaz,
ugyanott.
Vegyi készítmények előállítása, különös tekintettel a magyar gyógyszerészkönyn előírásaira. Hét. 5 óra, hétfőtől péntekig a gyakor
latok idejében. Ugyanaz, ugyanott.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszereibe. A tudori fokra ké
szülőknek. Hét. 48 óra (Az indexbe 25 órás tárgynak jegyzendő.)
Hétfőtől szombatig d. e. 8 —12-ig, d. u. 2 —6-ig. Ugyanaz, ugyanott.
A vegytani intézet nyitva van ünnep- és szünnapok kivéte
lével naponként d. e. 8 órától 1 óráig, d. u. 3 órától 6-ig. Az
intézeti könyvtár 11 — 1-ig van nyitva; házi használatra csak
kettős példányban meglevő könyvek adhatók ki. Nem egyetemi
hallgatók csak azon esetben nyerhetnek chemiai munkálatok
végrehajtására az intézetben — esetenként külön megállapított
feltételek mellett — tért, ha egyetemi hallgatók által igénybe
nem vett dolgozó helyek rendelkezésre állanak.
Aromatikus vegyöletek. (II. rész). Hét. 3 óra, később meghatáro
zandó időben. Dr. Koch Ferencz m. tanár, az új vegytani inté
zetben.
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20. Általános földtan. Hét. 4 óra, hétfőn, kedden, szerdán és csütör
tökön d. e. 9— 10-ig. Dr. Koch Antal ny. r. tanár, a IX. ta n 
teremben.
21. Kőzet- ős sziklatan. Hét. 2 óra, hétfőn és kedden d. u. 3—4-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
22. *'*Asványmeghatározási gyakorlatok kezdők számára. (Az indexbe
mint 4 órás tantárgy jegyzendő). Szombaton d. e. 11 — 1-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
23. *Az ásvány-, föld- és őslénytan története és irodalma. Iíet. 1 óra,
pénteken d. e. 9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.
24. *Földtani kirándulások. Esetről-esetre meghatározandó időben.
Ugyanaz.
25. **Munkálatok az ásvány-, föld- és őslénytan köréből, haladottak
számára. (Az indexbe mint 30 órás tantárgy jő). Vasárnap, ün
nepnapok és szombat délután kivételével naponként d. e. 8—1-ig,
d. u. 3—G-ig. Ugyanaz, az ásványtani intézetben.
Az ásvány-földtani intézet ünnep- és szünnapok kivételével
nyitva áll naponként d. e. 8—1-ig és d. u. 3—5 ig, mely idő
alatt az egyetemi hallgatók a gyűjtemény tárgyait szemlélhetik
és a tanár vagy tanársegéd vezetése mellett tanulmányozhatják
is. Az intézet könyvei és némely taneszközei (kristályminták
csak az intézeten belül használhatók) kölcsön ki nem adatnak.
2G. Növény-idom- és rendszertan, különös tekintettel az orvosi és gyógy
szerészi növényekre, egybekötve demonstratiókkal, Hét. 5 óra, szer
dán, csütörtökön és pénteken d. u. 2—3-ig, szombaton d. e.
9—11-ig. April 2-tól kezdve szerdán és csütörlökön reggel
—
8-ig, pénteken, szombaton d. e. 7—8-ig. Dr. Kanitz Ágost, ny.
r. tanár, a VIII. tanteremben.
27. Növénytani dolgozdai gyakorlatok, különös tekintettel a tanárjelöl
tekre és a magyar gyógyszerkönyvben előjövő növényrészekre. Az
indexbe mint 5 órás tantárgy jegyzendő be. Később meghatáro
zandó időben. Ugyanaz, a növénytani intézetben.
28. Növénytani dolgozdai munkálatok. Olyanok számára, kik a nö
vénytan egyes részeivel behatóbban óhajtanak foglalkozni. Az
indexbe mint 30 órás tantárgy jegyzendő be. Az egész hét vi
lágos óráiban. Ugyanaz, ugyanott.
A növénytani intézet nyitva van ünnep- és szünnapok kivé
telével, szerdán, csütörtökön, pénteken d. e. 9 órától délutáni
5 óráig, s szombaton d. e. 11 órától délután 5 óráig. Az inté-
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29.

30.
31.
32.

Dr.

zen könyvek csak ott használhatók, haza nem adatnak. Hely
szűke miatt az intézetben csak egyetemi hallgatók dolgozhatnak.
A kryptogamok élettana, különös tekintettel az élettan általános
alapelveire, egybekötve kísérletekkel. Tandijmentesség érvényes. Hét.
2 óra; hétfőn és csütörtökön d. u. 5 —6-ig. Dr. Istvánffi Gyula
m. tanár, a XV. tanteremben.
llendszeres állattan. Hét. 5 óra; szombat kivételével naponként
déli 12— 1-ig. Dr. Entz Géza ny. r. tanár, az állattani intézetben.
Válogatott fejezetek az állattanból. Hét. 1 ó ra; szombaton déli
12—1-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Állattani gyakorlatok. Hét. 4 óra; szerdán és csütörtökön d. u.
2—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
A z állattani intézet nyitva van ünnep- és szünnapok kivéte
lével naponként d. e. 9 órától délután 5 óráig. Az intézeti könyvek
csak ott használhatók, haza nem adatnak. Helyszűke miatt az
intézetben csak egyetemi hallgatók dolgozhatnak.
Szaniszló Albert és dr. Pachinger Alajos magántanárok a folyó
félévben nem tartanak előadásokat.
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i Órák

Jog- és államtudományi karban

Orvosi karban

l

V J—8

;

7— 8

Hflf/i/iji/i/tísznl. Hot. 10 óra, lift főtől—
péntekig d. c. 7 —ü-ig. Hr. 1‘itrje s z Z sú /m o m l ny. r. tanár a Ká-

1

rolina-kórliázban.
7— 9
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Bölcsészeti karban

Mennyiségtnn-természettud. karban

Növényidom- és rendszertan, különös
tekintettel az orvosi és gyógysze
részi növényekre, egybekötve de
monstratiókkal. Hét. 5 ó ra ; ápril
2-tól kezdve szerdán és csütörtö
kön reggel 7 ,7—8-ig. pénteken,
szombaton d. e. 7—8-ig. Ápril 2-ig
szerdán, csütörtökön és pénteken
d. u. 2—3-ig, szombaton d. e. 9—
11-ig. Dr. Kanitz Ágost ny. r. ta
nár, a VIII. tanteremben.

Gi/mniisiiimi
Hét, 4 óra; hét Növényidom- és rendszertan, különös te
főn, kedden, csütörtökön és szom
kintettel az orvosi és gyógysze
baton d. e 11 —12-ig, martins 10-t,ől
részi növényekre, egybekötve demonstratiókkal. llet. 5 óra; ápril
fogva reggel 7—8-ig. Dr. /''t hiirri La
jos ny. r. tanár, a VIII. tanteremben.
2-tól kezdve pénteken, szombaton
d. e. 7—8-ig, szerdán és_ csütörtö
kön reggel 7 j 7 —8-ig. Ápril 2-ig
szerdán, csütörtökön és pénteken
d. u. 2—3-ig, szombaton d. e. 9—
11-ig. Dr. Kanitz Ágost ny. r. ta
nár. a VJII. tanteremben.

2
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1 Órák

Jog- és államtudományi karban

Orvosi

karban

Egyetemes európai jogtörténet. llet. Méregtan. (Légnemű mérgek.) Hét. 1
f> óra, hétfőn, szerdán d. e.
óra, szombaton d. e. 8—9-ig. Dr.
fíóka! Árpád ny. r. tanár, az ált,
8—10. és csütörtökön d. e.
8 —9 óráig. Dr. Orári Keh
kór-, és gyógyszert, intézetben.
inél), ny. r. tanár az I. tante
remben.
Magyar jogtörténet. Hét. 8 óra.
kedden d. o. 8— 10. és pén
teken d. e. 8 - 9-ig. tyyanaz,
ugyanott..
Magyar magánja;/. Hét !>óra,szom
bat, kivételével naponként d.
e. 8—9 óráig. 111'. Kolosain'
Sándor ny. r. tanár, a II.
tanteremben.
,1Fhgyurorszáy statisztikája. Hét. 4
■
i
óra. kedden, szerdán, csütör
1
tökön d. e. 8—9. és kedden
d. u. 8 —4 óráig. Dr. IV////
(¡óbor ny. r. tanár, a III. tan
8—ti
teremben.

Egyetemes európai jogtörténet. Hei. *Jiehjyógyáxzoti eaxnistiea. llet. 2 ói a,
.szombaton d e. 8— 10-ig. Dr. I'ar5 óra, hétfőn, szerdán d. e.
8—10, és csütörtökön d. e.
jex Xxigniond ny. r. tanár, a Ká8 —9 óráig. Dr. Órán Kele
rolina-kórházbnn.
men ny. r. tanár, az I. tan
teremben.
8—10 Magyar jogtörténet. Hét. 8 óra.
kedden d. e. 8—10 és pén
teken d. e. 8—9-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
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Bölcsészeti karban

Mennylségtan-természettud. kr.rban

Hómat mayán'réytnéyek. (Folytatás). Hot. Altalánon kísérleti természettan. II. rész.
(A hang, fény és eleetromosság).
i! óra; hétfőn, szerdán és pénteken
Hét. 5 óra ; csütörtök kivételével
d. o. 8—9-ig. Dr. Finály Henrii: ny.
mindennap d. e. 8 -9-ig. Dr. Abt
_ r. tanár, a XV. tanteremben.
Antal ny. r. tanár, a természettani
Altat tinót« ezimertan. Hot.. 2 óra; kedden
intézetben.
és csütörtökön d. o. 8—9-ig. Vyyan**Electromagnetinmus és dlamagnctinmus.
az, ugyanott.
Hét,. 51 óra; csütörtökön d. e. 8—
Faunt Il-iíc része 1. és 2. aetusának com9-ig. hétfőn d. u. 3—5-ig. Ugyanaz,
mentarius perpetuusa, (dramaturgiai
gyakorlatokkal). (Tanárképezdei ta - ugyanott.
goknak ingyen). Hét. 1 óra; pénte
ken d. e. 8—9-ig. l)r. Mnltzl Jhtyó
ny. r. tanár, a IX. tanteremben.
Ulfílan én gát nyelryyakorlatok. (Tanár
képezdei tagoknak ingyen). Hét. 1
óra; csütörtökön d. e. 8—9-ig. Uyyanaz, ugyanott.
*Sr1topenhaner eentenariam alkalmából
(1788. febr. 22.'. a „Vierfache Wur
zel des Satzes vöm z. g.“ kritikai
olvasása, (az ed. princ.epsből 1818).
Ilet. 1 óra; kedden d. e. 8—9-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
Farójnt államainak földrajza. Ilet. 5 óra:
hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és
szombaton d e. 8—9-ig. Dr. Terncr
Adolf ny. r. tanár, a XVI. tante
remben.
i
.1 román nyelt- én irodalom története, (tíj-j
kor . Hét.. 3 óra ; hétfőn, szerdán és
szombaton d. e. 8 —9-ig. Moldneán
Gergely ny. r. tanár, a XV. tante
remben.
.1layyarornzáy mellettit miiceltnéijének tör
ténete
—1711-iy. Hét. 2 óra ;
kedden és pénteken d. e. 8—9-ig.
Dr. Vajda Gyula magántanár, a XV.
tanteremben.
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Órák

Jog- és államtudományi karban

Orvosi karban

8—12

8—1

Bölcseleti jogtan. Hét. 5 óra. szom Kísérleti élettan és szövettan. Hét. .r>
bat kivételével naponként d.
óra, hétfőtől—péntekig, d. e. 9—
e. 9—10 óráig. (Helyettesítve.)
10-ig. Dr. Khtg Kámlor ny. r.
a II. tanteremben.
tanár, az élet- és szövettani in
Ausztriai magánjog (tekintettel az
tézetben.
erdélyi részekben való érvé *Elméleti szülészet, bábák számára,
nyére.) Kötelmi jog. Hét. f>
magyar, német és román nyel
óra, szombat kivételével na
ven. Hét. ö óra, hétfőtől—pén
ponként d. e. 9—10 óráig
tekig d. e. 9 —10-ig. Dr. MaizDr. llaller Karóig ny. r. ta
ner János ny. r. tanár, a szülőnár, a IV. tanteremben.
kórodán.
Közigazgattintán. Hét. 5 óra, szom Közegészségtan. Hét,, ő óra, hétfőtől —
bat kivételével naponként d.
péntekig d. e. 9 —10-ig. Dr. Hóe. 9—10 óráig. Dr. Conchn
zsahegyi Aladár ny. r. tanár, a
Győző ny. r. tanár, a III. tan
közegészségtani intézetben.
9—10
teremben.
*Mérégtani kísérletek. (Légnemű mér
llübérjog. Hét. 2 óra. csütörtökön
gek.) Hét. 1 óra. Szombaton d
és pénteken d. e. 9—10 óráig
e. 9—10-ig. Dr. Bókái Árgád
Dr. Csíkig Viktor ny. r. tanár,
ny. r. tanár, az ált. kór és gyógy
az I. tanteremben.
szert. intézetben.
Törvényszéki orvostan, joghallga Khnéleti és kórodai öiijakórtan. Hét.
tók számára, mutatványokkal.
3 óra, hétfő, csütörtök, péntek
Hét. 2 óra, szombaton d. e.
d. e. 9 —10-ig. Dr. Géber Edény.
9—10, és hétfőn d. u. 8—4
r. tanár, a Károlina országos
óráig. Dr. tíelkg János orvos
kórházban.
kari ny. r. tanár. Egyetemi
épület, I. em. 2-ik ajtó.
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Bölcsészeti kkrban

Mennyiségtan-természettud. karban

Minöleges és mennyileges vegyelemzés. II.
rész. Gyógyszerészettan hallgatók
részére. Hét,. 35 óra; (Az indexbe
15 órás tárgynak Írandó) hétfőtől
péntekig d. e. 8— 12-ig, d. u. 2—
O-ig. I)r. Fabinyi Rudolf ny. r. ta
nár, az új vegytani intézetben. Muzeumkert.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módsze
reibe. A tudori fokra készülőknek.
Hét. 48 óra; (Az indexbe 25 órás
tárgynak jegyzendő) hétfőtől pén
tekig d. e. 8—12-ig, d. n. 2 -0-ig.
Ugyanaz, ugyanott.
**Munkálatok az ásvány-, föld- és őslény
tan köréből, haladottak számára. (Az
indexbe mint 30 órás tantárgy jő).
Vasárnap, ünnepnapok és szombat
délután kivételével, naponként d. e.
8—1-ig, d. u. 3—0-ig. Dr. Koch
Antal ny. r. tanár, az ásványtani
intézetben.
Görög állami, régiségek. Itet. 3 óra; hét Egészleti számítás (Calculus integrális)
alkalmazással a mértanra. Hét. 5
főn, kedden és szerdán d. e. 9^- 10-ig.
óra; csütörtök kivételével, napon
I)r. Számon! János ny. r. tanár, a
ként d. e. 9—10-ig. Dr. Martin
VIII. tanteremben.
Lajos ny. r. tanár, a X. tantoi cinben.
Horatius válogatott dalainak értelmezése.
Hot. 3 óra; csütörtökön, pénteken Általános földtan. Hét. 4 óra ; hétfőn,
kedden, szerdán és csütörtökön d.
és szombaton d. e. 9—10-ig. Ugyanaz,
e. 9—10-ig. Dr. Koch Antal ny. r..
ugyanott.
tanár, a IX. tanteremben.
*Az ásvány-, föld- és őslénytan története'
és irodalma. Hét. 1 óra; pénteken
d. e. 9—10-ig. Ugyanaz, ugyanott.!
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Vényszerkesztéstau és vény Írási gya
korlatok. Hét,. 2 óra, vasárnap d.
e. 9— 11-ig. Dr. Bókái Árpád ny.
v. tanár, az ált. kór- és gyógy
szert. intézetbon.
Különös sebészi kór- és gyógytan. Hot.
10 óra. hétfőtől—péntekig d. e.
9—11-ig. Dr. Brandt József ny.
r. tanár, a Károlina-kúrházban.
Szemmiítéttan.. Hét. 2 óra. szombaton
cl. e. 9 —11-ig. Dr. Szilágyi Ete
ny r. tanár, a szemészeti ko
ródán.

9 -n

Jlónioi magánjog (a család és örö- Válogatott fejezetek a törvényszéki orkösödési jog kivételével). Hot.
vostanból. Hét. Hóra. hétfőn, ked8 óra. szombat kivételével naden. szerdán d. e. 10—11-ig. Dr.
ponként d. u. 1—5. és hét
Jielky János ny. r. tanár, a törfőn. szerdán és csütörtökön
vényszéki orvostani intézet tand. c. 10—11 óráig. Dr. Fartermében.
|
kan Lajos ny. r. tanár, az I. '1örvényszéki lélektan. Hét. 2 óra, csii1
tanteremben.
törtökön, pénteken cl. e. 10—11
1
Memzetgazdaságtan. Hot 5 óra.
óráig. Dr. Jielky .János ny. r. taszombat kivételével napúinár, a tön ényszéki orvostani intézet. tantermében.
ként d. e. 10—11 óráig. Dr.
Jlerde Áron ny. r. tanár, a
Jéözegészséytani gyakorlatok. Hét.
II. tanteremben.
5 óra. hétfőtől péntekig d.e. 10—
Magyar polgári- törvénykezési jog.
11-ig. Dr. Bózsahegyi Aladár ny.
folytatás. Hét. 5 óra. szombat
r. tanár, a közegészségtani in10—11
kivételével naponként cl. e.
tézetben.
10— 11 óráig. Dr. Nagy Fe- Leíró honczlan. IJet. 5 óra, hétfőtől—
■ rencz ny. r. tanár, a IV. tanpéntekig cl. e. 10—11-ig. Dr. I>ateremben.
vida Leó ny. r. tanár, a LyceumEgyházjog, különös tekintettel a
bán levő bonozt. intézetben.
magyar egyház viszonyaira. *(!yakorlati szülészet bábák számára.
Hét. 5 óra. szombat kivétőHét.. f> óra, hétfőtől—péntekig cl.
lével naponként d. e. 10—11
e. 10— 11-ig. Dr. Mnizner János
óráig. Dr. Csiky Viktor ny.
ny. r. tanár, a szülészeti kórocla
r. tanár, az III. tanteremben.
helyiségében.
Római család és örökösödési joy. Gy ikorlati szülészet orvostanhallgaHét. 3 óra. kedden és péntők számára. Hét. 5 óra, hétfőteken cl. e. 10—11. és szertői—péntekig, cl. e. 10— ll órá'
dán 11 —12 óráig. Dr. Kiss
ig, esetleg adandó alkalmakkal.
l'gganaz. ugyanott.
Mór ny. rkiv. tanár, az I.
tanteremben.

I
10 — 12

**Matatványox előadások a kórboncztanból. Hét. 2 óra. szombaton cl.
e. 10—12-ig. Dr. Genersich Antal
ny. r. tanár, egy. épület II. em.
4-ik ajtó.

Bölcsészeti karban

Mennyi$égtan-)ermészettud. karban

Növény-, idom- és rendszertan, különös^
tekintettel az orvosi és gyógysze-;
részi növényekre, egybekötve demonstratiókkal. Hot. 5 óra; szóm-,
baton d. e. 9— 11-ig. szerdán, esü-,
törtökön és pénteken d. u. 2—3-ig.,
April 2-kától kezdve szerdán esi
csütörtökön reggel ‘;37—8-ig. pén
teken, szombaton d. e. 7—8-ig. Dr.!
Kanitz Ágost ny. r. tanár, a VIII.
tanteremben.

i
Pindurux nUoyatutt Máinak értelmezése, Differentialis egyenletek és Variatio szú -1
bevezetésül l’imlaros költészetének
mitds. Hét. 5 óra : csütörtök kivé-,
beható jellemzése, ltot. 4 óra; hét
telével naponként d. o. 10— 11-ig.
főn. kedden, szerdán és csütörtökön
Dr. Martin Lajos ny. r. tanár, a X.|
d. c. 10—It-ig. l)r. Hegedűs István
tanteremben.
í
ny. r. tanár, a Vili. tanteremben.
1
A görög-római szónoklat elmélete (folyta
tás). Ilet.. 2 óra; pénteken és szom
baton d. c. 10—11-ig- Ugyanaz,
.
ugyanott.

1
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Pénzügytan. Hét. 4 óra. hétfőn, Kórboncztani gyakorlatok. Ilet. 3 óra,
hétfő, szerda, péntek d. e. 11 —
kedden, szerdán és csiisörtö12-ig. Dr. Genvrsich Antal ny. r.
kön d. e. 11 — 12 óráig. Dr.
tanár, a Károlina-kórházban.
Berde Áron ny. r. tanár, a II.
, tanteremben.
AllamhiteliU/y. Hét. 1 óra, pénte
ken d. e. 11 — 12-ig. Ugyanaz,
ugyanott.
_
Kereskedelmi és váltó-jog. (Érték
papírok tana, különösen vál
tójog.) Hét. 5 óra, szombat
kivételével naponként d. e.
11 —12 óráig. Dr. Nagy Verenez ny. r. tanár, a IV. tan
teremben.
Magyar pénzügyi juy. Hét. 4 óra.
szerdán és pénteken d. e. 11 —
12 óráig, az I. tanteremben
11—12
és pénteken d. u. 4—6 óráig.
Dr. Lindner Gusztáv ny. r.
tanár a III. tanteremben.
Kómái család és örökösödési jog.
Hét. 3 óra, kedden és pén
teken d. e. 10—11, és szer
dán 11—12 óráig. Dr. Kiss
Mór ny. r. tanár, az I. tan
teremben.
Római magánjogi practikum. (Az
előadó tanár kézikönyve sze
rint). Hét. 1 óra, d. e. 11—
12 óráig. Ugyanaz, ugyanott

1

Kórszövettani gyakorlatok. Hét. 3 óra.
kedden és csütörtökön d. e. 11 —
121/3-ig. Dr. Gvnersivh Antal ny.
r. tanár, egy. épület, II. em. 4dik ajtó.
11 —
M'lt

27

Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-természettud karban

tíymiiasiumi ilaedagvgia. Hét. 4 óra ; hét Az analitikai függvénytan elemei. Hét. 3
óra; hétfőn, szerdán és pénteken
főn, kedden, csütörtökön és szom
d. e. 11—12-ig- Dr. Vályi Gyula
baton d. e. 11— 12-ig. martius 10-től
ny. v. tanár, a X. tanteremben.
fogva reggel 7—8-ig. I)r. felméri
Lajos ny. r. tanár, a Vili. tante Projektív mértan. Hét. 2 óra; kedden és
csütörtökön d. e. 11—12-ig. Ugyan
remben.
az, ugyanott.
*A középkori egyetemekről. Hét. 1 óra ;
pénteken d. e. 11—12-ig. Ugyanaz, *Hamilton-féle quaterniokról. Hét. 1 óra;
szombaton d. e. 11— 12-ig. Uyyana XVI. tanterembon.
az, ugyanott.
A rómaiak történelme a kárthágói hábo
rúktól kezdve, llet. 3 óra ; hétfőn, Általános kísérleti vegytan. III. A fémek
vegytana. IV. A szénvegyek vegy
kedden, szerdán és pénteken d. e.
tana. Hét. 5 óra; hétfőtől péntekig
11—12-ig. Dr. Schilling Lajos ny.
d. e. 11—12-ig. Dr. b'abinyi Rudolf
rkiv. tanár, a VIII. tanteremben.
ny. r. tanár, az új vegytani inté
zetben. Muzeumkert.

•
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Szem-klinika. Hét. 10 óla. hétfőtől —
péntekig d. e. 11 — 1-ig. Dr. Szi
lágyi Kte ny. r. tanár, a szemé
szeti intézetben.

!
Magyar közjog. Hét. 5 óra; hét- Gyógyszerészet története s törvényei
Hét. 2 óra, pénteken és szómfőn déli 12—1 óláig és héthaton déli 12 — 1-ig. Dr. Bókái
főn, kedden d. u. 4—(lóidig.
Árpád ny. r. tanár, az ált. kórDr. Undner Gusztáv ny. r.
és gyógyszert, intézetben.
tanár, a II. tanteremben.
A magyar protestáns eg//házuk■ni- Gyóyyszerhatástan. szerdán déli 12—
1 óráig. Ugyanaz, ugyanott.
kotmány-szervezete. Ilet. 2 óra.
hétfőn és pénteken déli 12—
1 óráig. I)r Kn/osrári Sándor
ny. r. tanár, a III. tante
remben.
*A hazai magán jog kátfinnek hasz
nálata yyakurlati szempontból.
Hét. 1 óra, szerdán déli 12 1 óráig. Ugyanaz, ugyanott.
12—1
Magánjogi praktikum. Ausztriai
magánjog. Hét. 2 óra, hétfőn
és pénteken, déli 12 — 1 óráig.
Dr. Xsögöd Benő ny. rkiv.
tanár, a IV. tanteremben.
Magánjogi, viszonyok oltalmáról.
Ausztriai magánjog. Hét. 3
óra, kedden, szerdán és csü
törtökön déli 12—1-ig. Ugyan
az, ugyanott,.
Az egykori kiegészítő részeknek
Magyarországhoz való közjogi
viszonya. Hét. 2 óra, kedden
és csütörtökön déli 12—1-ig.
Dr. Szabó Gyula magántanár,
a II. tanteremben.
f** Allamszúmriteltan. Ilet. 3 óra Kopogtatás és hallgatódzás. tekintettel a mellkasi szervek bántálHétfőn, szerdán és pénteken
d. u. 2 —3 óráig. Ituzitska
mainak kórisméjére. Hot. 2 óra,
szerdán és csütörtökön d. u. 2—
Béla p. ü. tanácsos, mint
3-ig. Tandíjmentesség érvényes.
előadó.
,
2—3
Dr. Biiehler Ignácz magántanár,
a belkórodán.

Bölcsészeti karban

Menfiylségtan-természettud. karban

Szabadkézi rajz. Hot.. 2 óra ; vásárnál **Ásvány meghatározási gyakorlatok, kez
dők számára. (Az indexbe mint 4,
déli 11 — 1-ig. Melka Vincze magán
órás tantárgy jegyzendő). Szomba
tanító. a IX. tanteremben.
ton d. e. 11— 1-ig. Dr. Koeh Antal
ny. r. tanár, a IX. tanteremben.

A franczia forradalom, franc.ziaország A patenttal elmélet alkalmazása. Hét. 3
óra ; hétfőn, szerdán, pénteken délis
története XVI. Lajos trónraléptétől
12—1-ig. Dr. Farkas Gyula ny. rk.l
a 18. Brumaire-napi államcsínyig.
tanár, a X. tanteremben.
|
(1774— 171)9.) Hot. 5 óra: hétfőn,
kedden, szerdán, csütörtökön és pén Mechanika elemei. Hét.. 2 óra; kedden
és csütörtökön déli 12—1-ig. Ugyan
teken déli 1*2—1-ig. Dr. Lánczy Gyula
az, ugyanott.
j
ny. r. tanár, a VIII. tanteremben.
A görögök történelme a peloponnesusi *A phgsika absolut mértékei. (Public,um).|
Hét. 1 óra. szombaton déli 12—1háború után. (Folytatás). I let. 1 óra;
ig. Ugyanaz, ugyanott.
|
szombaton déli 12—1-ig. Dr. Schil
ling Lajos ny. rkiv. tanár, a VIII. Rendszeres állattan. Ilet. r> óra : szom
bat kivételével, naponként déli 12—1
tanteremben.
1-ig. Dr. lintz Géza ny. r. tanár.!
az állattani intézetben.
Válogatott fejezetek az állattanból. Ilet.
1 óra; szombaton déli 12— 1-ig.l
Ugyanaz, ugyanott.
1
1
i

Modern német Irodalomtörténelmi és nyelu- Növény-, idom- és rendszertan, különös
gyakorlatl conuersatorlum ; (utóbbi
tekintettel az orvosi és gyógysze
irányban kük tekintettel az austriarészi növényékre, egybekötve dcc.ismusokra és hungarismusokra)
monstratiókkal. Ilet. 5 óra : szer
Ilet. :i óra; hétfőn, kedden és szer
dán. csütörtökön és pénteken d. u
dán d. u. 2 —3-ig. Dr. Meltzl Hugó
2—A ig, szombaton d. e. !l — U-ig.
ny. r. tanár, a IX. tanteremben.
April 2-tól kezdve szerdán és csü
törtökön reggel */a7—8-ig, pénte
ken. szonibaton d. e. 7—8-ig. Dr.
Kanitz Ágost ny. r. tanár, a VIII.
tanteremben.
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2—4

2—5

wC
1
4*

2—0

Tájboncztan. Hét. 3
és pénteken d.
Davida Lééi ny.
cenmban levő
zetben.

óra, csütörtökön
n. >/a3—4-ig. Dr.
r. tanár, a Lyboneztani inté

Magyarország statisztikája. Hét. Rendszeres kórboneztan. Hét. 5 óra,
hétfőtől—péntekig d. u. 3—4-ig.
4 óra, kedden, szerdán és
Dr. Genersich Antal ny. r. tanár,
csütörtökön d. c. 8—9, és
egy. épület II. em. 4-ik ajtó.
kedden d. u. 3—4 óráig. Dr.
Váhji (iábor ny. r. tanár, a Ilngyvizsgálat, különös tekintettel a
bugyiitok bántalmainak kóris
III. tanteremben.
méjére. Hét. 2 óra, hétfő, kedd
*Közlekedési eszközeink és külke
d. u. 3—4-ig. Dr. Ossikorszky
reskedelmünk. Hét. 1 óra, csü
József ny. r. tanár, az élet- és
törtökön d. u 3—4 óráig.
kórvegyt. intézetben.
Ur/yana», ugyanott.
3—4 A mayyar eyyház zsinatai. Hét. 1 Méregisme, különös tekintettel a mér
gek vegyi úton való kimutatá
óra. szerdáu d u. 3—4 óráig.
sára. Hét. 3 óra, szerda, csü
Dr. Salzbauer János ny. rkiv
törtök. péntek d. u. 3—4 óráig.
tanár, a IV. tanteremben.
l rgyanaz, ugyanott.
7örvényszéki orvostan, joghallgatók
számára, mutatványokkal.Het.
2 óra, szombat d. e. 9—10,
és hétfőn d. u. 3—4 óráig.
Dr. Belky János orvoskari ny.
r. tanár, egyetemi épület, I.
emelet, 2. ajtó.
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Edda szöuegkritikája és ó-izlandi nyelv
gyakorlatok. Hét.. 2 óra; csütörtökön
cl. u. 2—4-ig Dr. Meltzl Hugó ny. r.
tanár, a IX. tanteremben.
Állattani gyakorlatok. Hét. 4 óra; szer
dán és csütörtökön d. n. 2—5-igDr. Ént? Géza. ny. r. tanár, az ál
lattani intézetben.
Minőleges és mennyileges veyyelemzés. Il
ik rész. Gyógyszerészcttan hallga
tók részére. Hét. 35 óra; (Az in
dexbe 15 órás tárgynak Írandó)
hétfőtől péntekig d. u. 2—6 -ig;
d. o.. 8—12-ig. Dr. Fabingi Rudolf
ny. r. tanár, az új vegytani inté
zetben. Mnzcumkert.
Bevezetés a vegytani búvárkodás módsze
reibe. A tudori fokra készülőknek.
Hét. 48 óra; (Az indexbe 25 órás
tárgynak Írandó) hétfőtől szombat
ig d. u. 2—6-ig, d. e. 8—12-ig.
Ugyanaz, ugyanott..

A Jagellók és 1. Ferdinand kora. (1490— *E!emi mennyiségtani gyakorlatuk. Hét.
1564.) Hét. 5 óra; hétfőn, kedden,
2 óra ; szerdán és pénteken d u.
szerdán, csütörtökön és pénteken
3—4-ig. Dr. Vályi Gyula ny. r. ta
d. n. 3—4-ig. Dr. Szabó Károly ny.
nár. a X. tanteremben.
r. tanár, a VIII. tanteremben.
Kőzet és sziklatan. Hét. 2 óra; hétfőn
Cicero „Orator*-jának értelmezése latin
és kedden d. u. 3—4-ig. Dr. Koch
nyelven, a tanárképzőben. Hét. 1 óra;
Antal ny. r. tanár, a IX. tant.eszombaton d. u. 3—4-ig. Dr. Hege
vemben.
dűs István ny. r. tanár, a Vili. tan
teremben.
A román nyelvtan elemei. (Folytatás). Hét..
2 óra; hétfőn és szombaton d. u.
1
3—4-ig. Moldován Gergely ny. r. ta
nár, a XV. tanteremben.
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3—5

*

i V

3—6

Római magánjog (a család és örö- Gyakorlati bnnrztan. Het. 5 óra. hétkösödési jog kivételével). Hot,
főtől—péntekig, d. u. 4—5-ig. Dr
8 óra, szombat kivételével,
Darida Lm ny. r. tanár, a Lynaponként d. u. 4—5 és hétcenmban levő bonezt, intézetben.
főn, szerdán és csütörtökön
d. e. 10—11 óráig. Dr. Varkas Lajos. ny. r. tanár, az I.
tanteremben.
Büntető jog (anyagi rész folytatása
és az alaki rész. tekintettel az
ujabb codificatiókra). Het. 5
4—5
óra, szombat kivételével naponként, d u. 4—5 óráig. Dr.
Groisz Gusztáv ny. r. tanár,
a IV. tanteremben.
- x

4-5'/,

Sebészi műszer- és kötszertan. Hot. 5
óra, hétfőn és Szerdán d. n. 4 —
ö'/j-ig. pénteken 4 0 óráig. Dr.
Bram/t .József ny. r. tanár, a Karolina-kórházban.
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**EIectromagnetismus és diamagnitismus.
Hét. 3 óra; hétfőn d. u. 3—5-ig,
csütörtökön d. e. 8—9-ig. Dr. Abt
Antal ny. r. tanár, a természettani
intézetben.
Minöleges és mennyileges vegyelemzés 11-ik
rész. A tanárképző intézet tagjai
és orvosnövendékek részére. (Az
indexbe 5 órás tárgynak Írandó).
Hétfőtől péntekig d. u. 3—6-ig. Dr.
Fabinyi Rudolf ny. r. tanár, az új
vegytani intézetben. Muzeumkert.
**Munkálatok az ásvány-, föld- és őslény
tan köréből, haladottak számára.
(Az indexbe mint 30 órás tantárgy
jő). Vasárnap, ünnepnapok ésszombat délután kivételével, naponként
d. u. 3—0-ig, d. e. 8—1-ig. Dr.
Koeh Antal ny. r. tanár, az ásvány
tani intézetben.
/. Leopold és 1. Ferencz kora. Hét. 2 óra; * Tanárképző gyakorlatok. Hét. 2 óra;
hétfőn és csütörtökön cl. u. 4—5-ig.
szerdán és pénteken d. u. 4—5-ig.
Dr. Szabó Károly ny. r. tanár, a
Dr. Farkas Gyula ny. rk. tanár, a
VIII. tanteremben.
X. tanteremben.
Oklevéltan1 gyakorlatok, a tanárképzőben.
Hét. 2 óra; kedden és pénteken d.
u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Görög írásbeli gyakorlatok, Caesar de bello
Gall. VI. könyvének fordítása görög
nyelvre, a tanárképzőben. Hét.. 1 óra;
csütörtökön d. u. 4—5-ig. Dr. Hege
dűs István ny. r. tanár, a XV. tan
teremben.
A magyar szóragozás. (Folytatás.) Hét. 2
óra; szerdán és szombaton d. u.
4 —5-ig. Dr. Szinnyei József ny. rkiv.
tanár, a VIII. tanteremben.
Rokon nyelvek ismertetése. (Mordvin nyelv,
Vogul nyelv). Hét. 1 óra ; pénteken
d. u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.
Válogatott fejezetek a magyar irodalom
történetéből. Hét. 1 óra; kedden d.
u. 4—5-ig. Ugyanaz, ugyanott.

3
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Órák

Jog- és államtudományi karban

Orvosi

karban

^ktgyar közjog. Hét. 5 óra. hétfőn
déli 12— 1. és hétfőn, keddei
(1. u. 4—fi óráig. Dr. U nd
ner Gusztiit- ny. r. tanár, il
II. tanteremben.
Magyar közigazgatási jog. II t,. 1
óra, szerdán és csütörtököt
4—0
d. n. 4—fi óráig. Ugyanaz
a III. tanteremben.
Magyar pénzügyi jog. Ilet. 4 óra
szerdán és pénteken d. e. 11 —
12 óráig az I. tanteremben I
és pénteken d. u. 4—fi óráig j
Ugyanaz, ugyanott.
!

ő—r>

r>—

7

A torzokról. Hét. 1 óra. kedden d.u.
5—0-ig. I)r. (lenrrsieh Antal ny.
r. tanár, egyet, épület,’ II. eme
let, 4. ajtó.

(¡yóyyszerhatástan. Hot. ö óra. ked
den és csütörtökön d. u. 5—7,
és szerdán déli 12—1-ig. Dr. Hó
kai Arjait! ny. r. tanár, az alt
kor- és gyógyszert, intézetben.

Tételes nemzetközi jog. Hét. .'! óra. *Az imliai ehole.ru oktana és ¡irojthytaxisa, tekintettel a beliigyminishétfőn, kedden és szerdán d.
teri szabályrendeletre. Hét. 1 óra.
u. fi—7 óráig. (Helyettesítve.)
szerdán d. u. fi—7-ig. Dr. Itózsaa II. tanteremben.
<í —7
hegyi Aladár ny. r. tanár, a köz
egészségtani intézetben.

! *
! I I
■ < ' c

Klet- és szövettani gyakorlatok. Hétfőtől-péntekig, heti 5 órai dijért.
Dr. Klng Nándor ny. r. tanár,
az élet és szövettani intézetben.
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Mennyiségtan-természettud. karban

Bölcsészeti karban

'

A magyar irodalomtörténet-irás. Hot. 1 óra. A kryptogamok élettana, különös tekin
tettel az élettan általános alap
szombaton il. n. 5—0-ig. Dr. Szimnjei
elveire, egybekötve kísérletekkel. ]
József ny. rkiv. tanár, a VIII. tan
(Tandíjmentesség érvényes). Ilet.. 2
teremben.
óra; hétfőn és csütörtökön d. u.
*Nyelvészeti és irodalomtörténeti gyakor
5—6-ig. Dr. Istvánffy Gyula m. ta
latok. Hét.. 2 óra, kedden és szer
nár. a XV. tanteremben.
dán d. u. 5—6-ig. Ugyanaz, aXVI. tan
teremben.
A régi philosophia története [folytatás.]
Hét.. 3 óra. hétfőn d. u. f>—7-ig és
kedden d. n. 6—7-ig. Dr. Szász
Béta ny. r. tanár, a XVI. tante
remben.
Erkölcstan, az általános [elméleti] rész.
Hot.. 4 óra, szerdán és csütörtökön
d. n. 6—7-ig, és pénteken d. u. 5—
7-ig. Ugyanaz, ugyanott.

A régi philosophia története [folytatás.] Hét
3 óra, hétfőn d. u. 5—7-ig éB kod-'
dón d. u. 6—7-ig. Dr. Szász Béla
ny. r. tanár, a XVI. tanteremben.
Erkölcstan, az általános (elméleti) rész.
Hot. 4 óra, szerdán és csütörtökön
d. u. 6—7-ig és pénteken d. ii.fi-7-ig. Ugyanaz, ugyanott.
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Jog- és államtudományi karban

Orvosi karban

Elet és szövettani önálló dolgozatok.
Hétfőtől—szombatig, heti 5 órai
d ijért. Dr. Fing Nándor ny. r.
tanár, az élet- és szövettani intézetben.
Dolgozatok a közegészségtani intézetben haladottak számára, hétfőtől
szombatig, heti (>órai díjért. Dr.
Rózsahegyi Aladár ny. r. tanár.
, a közegészségtani intézetben.
Klet- és kórvegytani, valamint méregisméi gyakorlatok. Öt órai tan
díj. Szombat és vasárnap kivé
telével naponta. Dr. Ossilcorszky
József ny. r. tanár, az élet- és
kórvegytani intézetben.
Dolgozdai gyakorlatok a gyógyszertan
s kísérleti gyógytan köréből. Dr.
Bókái Árpád ny. r. tanár, az ált.
kór- és gyógyszert, intézetben.
A szillé# erőművi akadályairól. Hét. 2
óra. Dr. Enyel Gábor m tanár,
a szülőkórodán. Tandijmentesseg érvényes.
Sebkezelés és kötszereléstan. Hét. 3 ó.
Tandíjmentesség érvényes; Dr.
Bénél János m. tanár a sebészeti klinikán.
*Egges fejezetek a börkórtanból. 1 óra.
Dr. Héber Ede ny. r. tanár, a Károlina-kórház megfelelő kórodáján.
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Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-természettud. karban

A magyar epikai költészet kifejlődése a **Természettani gyakorlatok. Hét. 4 óra;
XIX. században. Hét. 2 óra, később
később meghatározandó időben. Dr.
meghatározandó időben. Dr. Széchy
Abt Antal ny. r. tanár, a természetKároly magántanár, a XVI. tante
tani intézetben.
remben.
Aromatikus vegyiiletek. (II. rész.) Hét. 3
*Gróf Széchenyi István élete és munkái.
óra; később meghatározandó idő
Hét. 2 óra, később meghatározan
ben. Dr. Koch Ferencz m. tanár, az
dó időben. Dr. Ferenczl Zoltán ma
■új vegytani intézetben.
gántanár, a XV. tanteremben.
Növénytani dolgozdai gyakorlatok, különös
Franczla nyelvtan, kezdők számára, szó
tekintettel a tanárjelöltekre és a
beli és Írásbeli fordítások. Hét. 2 óra,
magyar gyógyszerkönyvben előjövő
később meghatározandó időben. Dunövényrészekre. (Az indexbe mint
ret József magántanitó, a XV. tan
5 órás tantárgy jegyzendő be). Ké
sőbb meghatározandó időben. Dr.
teremben.
Franczia nyelv haladottak számára, könyKanitz Ágost ny. r. tanár, a nö
vénytani intézetben.
nyebb müvek fordítása, kisebb o l
vasmányok szabad elbeszélése. Hét.
2 óra, később meghatározandó idő
ben. Ugyanaz, ugyanott.
A franczla Irodalom köréből, franczia nyel
ven való társalgással [conversation
française) Hét. 2 óra, később meg
határoz. időben. Ugyanaz, ugyanott.
Angol nyelvtan (folytatás). Hét. 3 óra, ké
sőbb meghatározandó időben. Ko
vács János magántanitó, a XV. tan
teremben.
Egyes angol Írók müveiből fordítások. Hét.
3 óra, később meghatározandó idő
ben. Ugyanaz, ugyanott.

'¿8

Esetről-esetre meg Az egész hét vilá A gyakorlatok ide
jében
határozandó időben.
gos óráiban

Később meghatárdzandó
időben és helyen

Később meghatározandó
napon és órában

Órák

Orvosi karban

lóg- és államtudományi karban

Elméleti és gyakorlati himlőoltás, he
ti 1 óra. Géber Ede ny. r. tanár, a
Károlina-kórház megfelelő ko
ródáján.

>

Törvényszéki orvostaniyynkorlatok. [Or
vos-rendőri és törvényszéki bonczvizsgálatok.] Hét. 3 óra. Dt.Belky
János ny. r. tanár, a Károlinakórház boncztermében.
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Bölcsészeti karban

Mennyiségtan-természettuil

karban

*Musaeus Hero és Leander czimii eposának
értelmezése. Hét. 1 óra, később meg
határozandó időben és helyen. Dr.
Szamosi János ny. r. tanár.
*Homer Odysseaja IX. és X. énekének foly
tatólagos értelmezése, a tanárképző
ben. Hét. 1 óra, később meghatáro
zandó időben és helyen. Ugyanaz.
*Latin Irálygyakorlatok. Hét. 1 óra. ké
sőbb meghatározandó időben és he
lyen. Ugyanaz.
Vegyi készítmények előállitása. különös
tekintettel a magyar gyógyszer
könyv előírásaira. Hét. 3 óra ; hét
főtől péntekig, a gyakorlatok ide
jében. I)i-. Fnbinyi Rudolf ny r. ta
nár. az új vegytani intézetben. Muzeumkert.
Növénytani dolgozdai munkálatok. Olyanok
számára, kik a növénytan egyes
részeivel behatóbban óhajtanak fog
lalkozni. (Az indexbe mint 30 óvási
tantárgy jegyzendő be). Az egész
hét világos óráiban. Dr. Kanitz
Ágost ny. r. tanár, a növénytani
intézetben.
Földtani kirándulások. Esetről-esetre meg-i
határozandó időben. Dr. Koch An
tal ny. r. tanár.

T A N Á R O K S Z E R I N T I ÁTTEKINTÉS.
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I A jog- és államtudományi karban.
Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra.
Pénzügytan, hét. 4 óra.
Államhitelügy, hét. 1 óra.
Közigazgatástan, hét. 5 óra.
.
Dr. Conclia Győző:
Egyházjog, különös tekintettel a magyar egy
Dr. Cililei/ Viktor:
ház viszonyaira, hét. 5 óra.
Hiibérjog, hét,. 2 óra.
Római magánjog, (a család és örökösödési jog
l)r. Farkas Lajos:
kivételével) hét. 8 óra.
Dr. Groisz Gusztáv: Büntetőjog (anyagi rész folytatása) és az alaki
rész, tekintettel az újabb codificatiókra, hét.
5 óra.
*
\
Ausztriai magánjog (tekintettel az erdélyi ré
Dr. Haliéi' Károly:
szekben való érvényére). Kötelmi jog, hét. 5 óra.
Dr. Kolozsvári Sándor : Magyar magánjog, hét. 5 óra.
Magyar protestáns egyházak alkotmány szer
vezete, hét. 2 óra.
*A hazai magánjog kútfőinek használata, gya
korlati szempontból, hét. 1 óra.
__
Dr. Lindner Gusztáv Magyar közjog, hét. 5 óra.
Magyar
közigazgatási
jog,
hét.
4
óra.
V
TI
Magyar pénzügyi jog, hét. 4 óra.
»
7)
Magyar polgári törvénykezési jog, (folytatás)
Dr. Fagy Ferencz:
hét. f) óra.
Kereskedelmi
és váltójog. (Értékpapírok tana,
n
i>
különösen váltójog), hét. 5 óra.
Dr. Óvári Kelemen: Egyetemes európai jogtörténet, hét. 5 óra.
Magyar jogtörténet, hét. 3 óra.
n
r>
Magyarország statisztikája, hét. 4 óra.
Dr. Vályi Gábor:
♦Közlekedési eszközeink és külkereskedelmünk,
v
n
hét. 1 óra.
,
Dr. Kiss Mái•;
Római család- és örökösödési jog, hét. 3 óraDr. Berde Áron:
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Dr. Kiss Mór:

Római magánjogi praktikum. (Az előadó tanár
kézikönyve szerint), hét. 1 óra.
Dr. Zsöyöd Benő:
Magánjogi praktikum. Ausztriai magán jog,
hét. 2 óra.
■
Magánjogi viszonyok oltalmáról. Ausztriai ma
n
tí
gán jog, hét. 3 óra.
Dr, Holzhauer János: A magyar egyház zsinatai, hét. 1 óra.
Dr, Szabó Gyula:
Az egykori kiegészítő részeknek Magyarország
hoz való közjogi viszonya, hét. 2 óra.
Dr. Belky János:
Törvényszéki orvostan joghallgatók számára,
mutatványokkal, hét. 2 óra.
Allamszámviteltan, hét. 3 óra.
Iluzitska Béla:
Bölcseleti jogtan, hét. 5 óra.
Helyettesítve:
Tételes nemzetközi jog, hét. 3 óra.
»

II. Az orvostudományi karban.
Dr. Belky János:
n
»

n

n

n

»

Dr. Bókái Árpád:
»
»
»
»

n
V

7)
n

»

n

Dr. Brandt József:
7)
n
Dr. Davida Leo:
7}

71

Válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan
ból. hét. 3 óra.
Törvényszéki lélektan, hét. 2 óra.
Törvényszéki orvostani gyakorlatok, (orvos
rendőri és törvényszéki bonczvizsgálatok), hét.
3 óra, esetről-esetre meghatározandó időben.
Törvényszéki orvostan joghallgatók számára.
(1. jogi kar).
Gyógyszerhatástan, hét. 5 óra.
Méregtan. (Légnemű mérgek), hét. 1 óra.
Vényszerkesztéstan és vényírási gyakorlatok,
hét. 2 óra.
Gyógyszerészet története és törvényei, hét 2 óra.
Dolgozdai gyakorlatok a gyógyszertan s kísér
leti kórtan köréből, heti 5 órai dij. A nap
világos óráiban.
*Méregtani kísérletek. (Légnemű mérgek), he
tenként 1 óra.
Különös sebészi kór- és gyógytan, hét. 5 óra.
Sebészi műszer és kötszertan, hét. 5 óra.
Leiró boncztan, hét. 5 óra.
Gyakorlati boncztan, hét. 5 óra.
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Dr. Davida Leó:
Dr. Géber Ede:
»
n
n
r>
Dr. Genersieh Antal:
„
„

Dr.

Dr.

Dr.

-

De.

Tájboncztan, liet. 3 óra.
Elméleti és kórodai bujakórtan, bet. 3 óra.
Elméleti s gyakorlati himlőoltás. Hét. 1 óra.
*Egyes fejezetek a bőrkórtanból, bet. 1 óra.
Rendszeres kórboncztan, hét. 5 óra.
Kórboncztani gyakorlatok, bet. 3 óra.
Kórszövettani gyakorlatok, bet. 3 óra.
n
n
♦♦Mutatványos
előadások a kórboncztanból,
V
T)
bet. 2 óra.
♦A torzokról, bet. 1 óra.
T)
Yi
Kísérleti élettan és szövettan, bet. 5 óra.
Khty Nándor:
Elet- és szövettani gyakorlatok, a délelőtti
n
n
órákban, bet. f> órai dijért.
Élet- és szövettani önálló dolgozatok, egész
7)
V
napon át, bet. 5 órai dijért.
Maizner János: '“'Elméleti szülészet, bábák számára, magyar
német és román nyelven ; hét. 5 óra.
♦Gyakorlati szülészet, bábák számára, bet. 5 óra.
»
»
Gyakorlati szülészet, orvostanhallgatók számá
»
n
ra, bet. 5 óra.
Ossikorszky József: Hugyvizsgálat, különös tekintettel a húgyútak bántalmainak kórisméjére, bet. 2 óra.
r
n Méregisme, különös tekintettel a méregnek
vegyi úton való kimutatására bet. 3 óra.
»
7) Elet- és kórvegytani, valamint méregismei gya
korlatok, szombat és vasárnap kivételével na
ponta, 5 órai tandíj.
Parjesz Zsigámul: Belgyógyászat, bet. 10 óra.
„
*Belgyógyászati casuistica, bet. 2 óra.

Dr. Pózsaheyyi Aladár: Közegészségtan, bet. 5 óra.
„
Közegészségtani gyakorlatok, bet. 5 óra
V

v

n

n

Dr. Szilágyi Ele:

♦Az indiai cholera oktana és prophylaxisa, te
kintettel a belügyminiszteri szabályrendeletre,
hét. 1 óra.
Dolgozatok a közegészségtani intézetben, ba
ladottak számára (hét. G órai dij), hétfőtől—
szombatig egész napon át.
Szemészi klinika, bet. 10 óra.
Szemműtéttan, bet. 2 óra.

Dr. Biiehler lynácz:

Dr.
Dr.

Dr.
Dr.

Dr.

Kopogtatás és hallgatódzás, tekintettel a mell
kasi szervek bántalmainak kórisméjére, bet.
2 óra. Tandíjmentesség érvénjes.
Góth Manó:
Ezen félévben nem hirdet előadást.
Elitjei Gábor:
A szülés erőmüvi akadályairól, bet. 2 óra, ké
sőbb meghatározandó napon, Tandijmentesség
érvényes.
Bikfahi Károly: Ezen félévben nem hirdet előadást.
Bénél János:
Sebkezelés és kötszereléstan, bet. 3 óra, ké
sőbb meghatározandó napokon és órákban.
Tandíjmentesség érvényes.
TJintz Györyy: Ezen félévben nem hirdet előadást.

III. Bölcsészet^, nyelv- és történettudományi karban
Dr. Felméri Lajos:
n
t
Dr. Fináhj Henrik:
Y)

»

Dr. Mrltzl lltff/ó:

r>

n

T)

»

t

n

V

«

Dr. Szabó Károly:
n
n

i»
v

Gymnasiumi paedagogia, hét. 4 óra.
*A középkori egyetemekről, bet. 1 óra.
Római magánrégiségek, (folytatás), bet. 3 óra.
Általános czimértan, bet. 2 óra.
Modern német irodalomtörténelmi és nyelv
gyakorlati conversatorium; (utóbbi irányban
kül. tekintettel az austriacismusokra és hungarismusra), hét. 3 óra.
Faust II. része 1. és 2. actusának c-ommentarius perpetuusa, (dramaturgiai gyakorlatok
kal, bet. 1 óra. (Tanárkép, tagoknak ingyen.)
Edda szöveg kritikája és ó-izlandi nyelvgya
korlatok, bet. 2 óra.
Ulfilas és gót nyelvgyakorlatok, hét. 1 óra.
(Tanárképző tagoknak ingyen.)
*Schopenhauer centennarium alkalmából (17SH.
febr. 22.) a „Vierfache Wurzel des Sat.zes vöm
z. g.“ kritikai olvasása (az ed. princepsből
1813.), hét. 1 óra, (publice).
A Jagellók és Ferdinánd kora (1490— 1004.),
hét. 5 óra.
II. Leopold és I. Ferencz kora, bet. 2 óra.
Oklevél tani gyakorlatok (a tanárképzőben), he
tenként 2 óra.
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Görög állami régiségek, hét. 3 óra.
Horatius válogatott dalainak értelmezése, he
Ti
Ti
tenként 3 óra.
♦Musaeus
Hero és Leander czimíí eposának
v
n
értelmezése, hét. 1 óra.
♦Homer
Odysseaja IX. és X. énekének folyta
v
r>
tólagos értelmezése a tanárképzőben, hét. 1 óra.
♦Latin irály-gyakorlatok, hét. 1 óra.
n
r
A régi philosophia története (folytatás), he
Dr. Szász Bála:
tenként 3 óra.
Erkölcstan,
az általános (elméleti) rész, he
Ti
r>
tenként 4 óra.
Európa államainak földrajza, hét. 5 óra.
Dr. JWner Adolf:
Dr. Upjfpdfis Ish'án : Pindaros válogatott ódáinak értelmezése, be
vezetésül Pindaros költészetének beható jel
lemzése, hét. 4 óra.
A görög-római szónoklat elmélete, (folytatás),
hét. 2 óra.
Cicero „Orator“-jának értelmezése latin nyel
Ti
v
ven a tanárképzőben, hét. 1 óra.
Görög Írásbeli gyakorlatok. Caesar de bello
n
v
Gall. VI. könyvének fordítása görög nyelvre a
tanárképzőben, hét. 1 óra.
A román nyelv és irodalom történelme. (Új
Mohhrán fím/ehf :
kor), hét. 3 óra.
A
román nyelvtan elemei (folytatás), hét. 2 óra.
n
»
J)r. Szamosi János:

Dr. Lánezy Gyula:

Dr. Srhilliuf/ Lajos:
V

Ti

Dr, Sihim/>‘i József:
n
r>
n

»

ji

r>

A franczia forradalom. Francziaország története
XVI. Lajos trónraléptétől a 18. Brumaire-napi
államcsínyig (1774—17!)9.), hét. 5 óra.
A rómaiak történelme a kárthágói háborúktól
kezdve, hét. 4 óra.
*A görögök történelme a peloponnesusi háború
irtán (folytatás), hét. 1 óra.
A magyar szóragozás (folytatás), hét. 2 óra,
Rokon nyelvek ismertetése. (Mordvin ny. —
Vogul ny.), hét. 1 óra.
Válogatott fejezetek a magyar irodalom tör
ténetéből, hét. 1 óra.
A magyar irodalomtürténet-irás, hét. 1 óra.
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fír. Szinnyei József:

*Nyelvészeli és irodalomtörténeti gyakorlatok,
hét. 2 óra.
fír. Vajda Gyula:
Magyarország szellemi műveltségének története
1526— 1711-ig, hét. 2 óra.
fír. Széchy Károly: A magyar epikai költészet kifejlődése a XIX-ik
században, hét. 2 óra.
fír. Ferenczi Zoltán: *Gr. Széchenyi István élete és munkái, heten
ként 2 óra.
Farét József:
Franczia nyelvtan kezdők számára, szóbeli és
Írásbeli fordítások, hét. 2 óra.
Franczia nyelv, haladottak számára, könnyebb
1)
7)
müvek fordítása, kisebb olvasmányok szabad
elbeszélése, hét. 3 óra.
A franczia irodalom köréből, franczia nyelven
77
77
való társalgással. (Conversation française), he
tenként 2 óra.
Kovács János:
Angol nyelvtan (folytatás), hét. 3 óra.
Egyes
angol irók műveiből fordítások, hét. 3 óra.
n
n
Szabadkézi rajz, hét. 2 óra.
Melka Vincze:

IV. Mennyiségtan-természettudományi karban.
fír. Abt Antal:

Általános kísérleti természettan, hét. 5 óra.
**EIektromagnetismus
és diamagnetismus, he
n
n
tenként 3 óra.
**Természettani gyakorlatok, hét. 4 óra.
77
77
fír. Entz Géza :
Rendszeres állattan, hét. 5 óra.
Válogatott fejezetek az állattanból, hei. 1 óra.
n
»
Állattani gyakorlatok, hét. 4 óra.
r
v
fír. Fabinyi Rudolf: Általános kísérleti vegytan, hét. 5 óra.
Minőleges és mennyileges vegyelemzés. Gyógyn
»
szerészettan hallgatók részére, hét. 35 óra.
Minőleges
és mennyileges vegyelemzés. Tanár
n
n
jelöltek és orvosnövendékek részére, hét. 5 óra.
Vegyikészitmények előállítása, hét. 3 óra.
n
v
Bevezetés a vegytani búvárkodás módszerei bej
n
tj
hét. 48 óra.
fír. Kánitz Ágost:
Növény-idom- és rendszertan, hét. 5 óra.
Növénytani dolgozdai gyakorlatok, hét. 5 óra,
. n
»
Növénytani dolgozdai munkálatok, hét. 30 óra,
»
»
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Dr. Koch Antal:
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Dr. Martin Lajos:
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Dr. Vályi Gyula:
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I)r. Farkas Gyula:
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Dr. Tstránf/i Gyula:
Dr. Koch Ferencz:

Általános földtan, hét. 4 óra.
Kőzet és sziklatan, hét. 2 óra.
**Ásványmeghatározási gyakorlatok, hét. 4 óra.
■"Földtani kirándulások.
*Az ásvány-, föld- és őslénytan története és
irodalma, hét. 1 óra.
’"'"Munkálatok az ásvány-, föld- és őslénytan
köréből, hét. 30 óra.
Egészleti számítás alkalmazással a mértanra,
hét. 5 óra.
Differentialis egyenletek elmélete és variatio
számítás, hét. 5 óra.
Az analytikai függvénytan elemei, hét. 3 óra.
Projektív mértan, hét. 2 óra.
*A Hamilton-féle quaterniokról, hét. 1 óra.
*Elemi mennyiségtani gyakorlatok, hét. 2 óra.
A potential elmélet alkalmazása, hét. 3 óra.
Mechanika elemei, hét. 2 óra.
*A physika absolut mértékei. (Publicum), he
tenként 1 óra.
■"Tanárképző gyakorlatok, hét. 2 óra.
A kryptogamok élettana, hét. 2 óra.
Aromatikus vegyiiletek (III. rész.), hét. 3 óra.
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